Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.
(Mt 5, 7)

ANO,

OTČE

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

oznamuje všem spolusestrám a přátelům, že po životě zasvěceném
službě Bohu a trpícím bližním, dospěla šťastně do nebeského domova
věrná služebnice

sestra Marie Martina – Marie Bradáčová
7. generální představená kongregace
Narodila se 2. 8. 1928 v Nivnici. Do kongregace byla přijata 1. 9. 1942 jako čtrnáctiletá dívka.
První sliby složila 6. 9. 1947.
Sloužila v nemocnici na Žlutém kopci, v nemocnici v Jihlavě, po propuštění sester z nemocnic
v domově důchodců v Opavě, v červenci 1969 byla přeložena z Opavy do Lechovic, kde měla
na starosti kandidátky. V roce 1972 se přestěhovala do Velkého Újezda u Moravských
Budějovic; zde jí byla svěřena výchova tajného řeholního dorostu. Starala se o něj s nevšední
obětavostí a nebála se velkého rizika, které s tím bylo spojené.
V roce 1989 byla zvolena generální představenou kongregace. Tuto službu věrně vykonávala
dvanáct let s velkou obětavostí. Za svého působení v tomto úřadu se s obrovským úsilím
zasadila o obnovu církevní školy, komunistickým režimem zrušeného kostela a domova
mládeže. V roce 1994 proběhlo náročné stěhování sester z Lechovic zpět do navráceného
mateřince v Brně. Po ukončení služby generální představené zastávala po tři roky úřad
generální vikářky. I poté se snažila vypomáhat při různých administrativních i jiných pracích,
s velkou obětavostí pečovala o hroby sester i otce biskupa Karla Skoupého.
Vždy byla ženou modlitby, s láskou pamatovala na kněze, kněžský a řeholní dorost. Snažila se
duchovně i drobnými službami pomáhat starším nemocným spolusestrám. Jak žila ve stálém
spojení s Pánem, tak v posledních dnech své nemoci a utrpení spojena s Kristem
ukřižovaným Mu v pokoji odevzdala svoji duši.
Zemřela zaopatřena sv. svátostmi 21. 3. 2018 po 71 letech řeholního života.
Své vzkříšení bude očekávat na Ústředním hřbitově v Brně.
Rozloučíme se s ní po zádušní mši sv. v kostele Svaté Rodiny, Grohova 16

v pondělí 26. března 2018 v 13.00 hodin.

sestra Růžena a zarmoucená rodina

spolusestry v Brně

